Ogłoszenia Parafialne

28.01.2018r.

Zapraszamy dziś na nieśzpory kolędowe o godz. 1630.
Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu we wtorek po wieczornej Mśzy św, w czwartek od godz. 1530 do1630, w piątek o godz. 2000 i w
śobotę od 1700.
W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąc, zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
W piątek obchodzimy Święto Ofiarowania Panśkiego – tradycyjnie
zwane Matki Bozej Gromnicznej. Mśze św. Odprawimy o godz. 700, 900 i o
1800. Nie będzie Mśzy św. śzkolnej o godz. 1700. Podczaś Mśzy św. będą błogośławione świece i gromnice. Ofiarowanie Panśkie jeśt tez Światowym
Dniem Życia Konśekrowanego. Kolekta zbierana 2 lutego przeznaczona będzie na zakony kontemplacyjne, mające śwoje klaśztory na terenie naśzej
archidiecezji.
W piątek po Mszy św. wieczornej oraz w sobotę 3 lutego po wszystkich Mszach udzielac będziemy błogośławienśtwa św. Błazeja.
Spotkanie dla dzieci przygotowujących śię do I Komunii św. odbędzie
śię w czwartek 15 lutego, dzieci zapraśzamy na Mśzę św. śzkolną o godz.
1700, podczaś ktorej zośtaną poświęcone świece komunijne.
11 lutego przypada Światowy Dzień Chorych. Dlatego juz dziś śerdecznie zapraśzamy wśzyśtkich chorych i śtarśzych wiekiem parafian na
Mśzę św w ich intencji oraz na śpotkanie przy śtole w śobotę 10 lutego
o godz. 1100 do naśzej świątyni. Tych ktorzy nie będą mogli przybyc odwiedzimy z pośługą śakramentalną w śobotę 11 lutego.
Jest jeszcze dosłownie kilka wolnych miejsca na naszą pielgrzymkę
parafialną do Fatimy i Santiago De Compostela na przełomie czerwca i
lipca br. Szczegóły w kancelarii i na stronie internetowej naszej parafii.
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby parafii. Za tydzień
kolekta na archidiecezję. Bog Żapłac za kazdą ofiarę.
Zachęcam do lektury prasy religijnej, jeśt Gość Niedzielny, nowy numer Małego Gościa z dołączoną płytą ześpołu Małe TGD (cena o 1 zł wyzśza
5zł), jeśt jeśzcze do nabycia terminarz katolicki (cena 10 zł), i oczywiście
Głoś Św. Antoniego.
W najbliższych dwóch tygodniach, podczaś ferii zimowych, w tygodniu nie będzie śprawowana mśza św. o godz. 800.
Na nowo rozpoczęty tydzien, niech nam wśzyśtkim Bog udziela śwego
błogośławienśtwa.
Szczęść Boże!

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

28.01. 2018 r.

Rok liturgiczny: B

IV Niedziela Zwykła
(Mk 1, 21-28)
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się
Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego.
Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas
zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo:
„Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym
krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej
okolicznej krainie galilejskiej. Oto Słowo Pańskie
Komentarz do Ewangelii
Ewagriusz z Pontu, przedstawiciel monastycyzmu wschodniego, żyjący w IV
wieku, pisze o ośmiu demonach, które mogą zawładnąć sercem mnicha. Doświadczenie uczy, że nie tylko mnicha. Są to demony: pychy, próżności, gniewu, smutku, chciwości, nieczystości, obżarstwa i acedii, czyli duchowej pustki,
apatii, lenistwa. W naszych czasach te zniewalające od zewnątrz i wewnątrz
demony są bardziej subtelne i wyrafinowane. Są "zakorzenione" i wypływają z
myślenia ludzkiego, zmysłowego, konsumpcyjnego. Ich zewnętrznym przejawem są współczesne bożki: ranga społeczna, sukces, pieniądze, stosunki, zmysłowość, kultura… Jezus wypędza demony słowem. Nawet duchom nieczystym
rozkazuje i są Mu posłuszne. Ludzie, którzy są świadkami cudu są zdumieni.
Jezus działa, czyni cuda mocą słowa, które uzdrawia i czyni człowieka wolnym. Słowo Jezusa nie przypomina retoryki faryzeuszów i uczonych w Piśmie.
Ono wypływa z jego wnętrza, z Jego osoby, z boskiego źródła.
Ojcowie Pustyni i Ojcowie Kościoła radzą, by postępować w podobny sposób. Wypędzać demony słowem Pisma Świętego. Jest to prosta metoda, która
polega na przeciwstawianiu negatywnych myśli, pokus - pozytywnym myślom,
słowom, zdaniom zaczerpniętym z Pisma Świętego. Trzeba najpierw nazwać
"swojego demona", poznać własne myśli, pokusy, pożądania. A następnie w
czasie pokus, ataków zła - wypowiadać z mocą akty strzeliste, słowa Pisma
świętego, które są przeciwieństwem pokus. Szczególnie przydatne są wersety z
Psalmów, Księgi Przysłów albo poszczególne zdania Jezusa. Ta prosta metoda
wyzwala i przynosi wewnętrzny pokój. Daje również większe poczucie bezpieczeństwa i zaufania Bogu.

Sobota 3 lutego 2018.
IV Niedziela Zwykła - 28 stycznia 2018.
700
900
1100
1230
1700

Za † ks. Arnolda Ochmanowicza i †† rodziców Alfredę i Józefa.
O zdrowie dla Andrzeja Kostrzewy.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Janiny Mierzwy z okazji 70 rocznicy urodzin.
TE DEUM.
CHRZTY: Dominik Tabak, Marcin Zaczkiewicz, Olivier Oleksa.
Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i błogosławieństwo oraz za wszelkie
trudy w małżeństwie Łucji i Andrzeja Sławińskich w 45 rocznicę zawarcia sakramentu
małżeństwa.
TE DEUM

Poniedziałek 29 stycznia 2018.
00

7

1800

Za † † rodziców Annę i Ludwika Petków, oraz za † Helenę Szajdek.
1. Z okazji urodzin Janiny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla solenizantki i całej rodziny.
2. Za † Franciszka Kosiec – od Marina i Lucyny z rodziną.

7

00

1800

Ku czci Niepokalanego Serca Maryi w intencjach czcicieli oraz za żyjących i zmarłych
członków Żywego Różańca. O spokój duszy dla Reginy Furmaniak z Róży nr 4.
1. Za † Zygmunta Czarnego, za †† rodziców i teściów.
2. Za † Franciszka Kosiec – od Augustyna i Małgorzaty Gwiżdż z rodziną.

V Niedziela Zwykła 4 lutego 2018.
700
900
1100
1230
1700

Za żyjących i †† członków Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o rozwój
duchowy i liczebny wspólnoty.
Za †† Annę i Maksymiliana Grzymalskich, Marię i Krzysztofa Szewerów, Antoniego i
Dariusza Kudełko, Czesława Stanka, Genowefę i Piotra Wyderków, Helenę i Franciszka,
Anielę i Józefa Jurczyków, Ludwikę Kozaczkę, Marię Starsiak, Rafała Godulę,
Za † Franciszka Kukowkę – w 22. rocznicę śmierci.
Z okazji 70 urodzin Marianny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
TE DEUM
Za † Julię Hałgas z 3 r. śmierci oraz jej męża Michała i za †† z rodziny.

Wtorek 30 stycznia 2018.
00

7

1800

1. Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
2. Za † Franciszka Kosiec – od Danuty i Stanisława z rodziną.
Za † męża Jerzego Cylla w 5 r. śmierci, za † Urszulę Bujoczek, za †† z rodzin Cyll,
Hampel.

Środa 31 stycznia 2018.
700

1800

1. Za † Gizelę Przybytek - jako pamiątka urodzin.
2. Za † Franciszka Kosiec – od Marii Gwiżdż.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań;
- Za † Łucję Mateję w 1 r. śmierci;
- Za † Augustyna Kiełtykę w kolejną rocznicę śmierci, za † † rodziców z obu stron, za †
† z rodzin Kiełtyka, Zmarzły, Lasek, Popczyk;
- Za † Bronisławę Kozłowską w rocznicę śmierci;
- Za † Henryka Ostrowskiego.

Czwartek 1 lutego 2018.
700
1700

1. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za przygotowujących się do
kapłaństwa.
2. Za † Józefę Kołodziejczyk w 10 r. śmierci, za †† z rodziny Kołodziejczyk i Kalka.
Za † Holgera Schön.

Święto Ofiarowania Pańskiego - Piątek 2 lutego 2018.
700
900
1800

1. Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencjach wynagradzających oraz za rodziny naszej parafii.
2. O potrzebne łaski dla Janiny i Jana Rostkowskich oraz za †† z obu stron.
Za †† rodziców Zofię i Stanisława Mierzwów.
Za członkinie świeckiego Instytutu Karmelitańskiego „Elianum” oraz o nowe powołania
do Instytutu.

Święto Ofiarowania Pańskiego - 2 lutego
Święto Ofiarowania Pańskiego było obchodzone w Jerozolimie już w V wieku, a dwa
wieki później również w Kościele Zachodnim. W kalendarzu liturgicznym wyznaczono
mu datę 2 lutego. Zamyka ono cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu
Słowa Wcielonego.
Liturgię tego święta rozpoczyna obrzęd błogosławienia świec i procesja z nimi na uroczyste sprawowanie Eucharystii. Kapłan wypowiada słowa modlitwy, w której prosi, aby
"wszyscy, którzy zgromadzili się w tej świątyni z płonącymi świecami, mogli kiedyś
oglądać blask chwały Chrystusa". To odniesienie do spotkania z Panem w wieczności
oraz czytana Ewangelia o spotkaniu z Symeonem sprawiają, że pobłogosławione 2 lutego świece podaje się umierającym.
Chrystus jest światłem świata: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia" (J 8,12). Zapalenie paschału w
Wigilię Paschalną jest wyznaniem tej właśnie wiary. Ciemności grzechu zostały pokonane: wspólnota dzięki łasce spostrzega, że jest ogarnięta światłem. Obecność wśród zgromadzonych zapalonego paschału przez okres wielkanocny jest wysławianiem tajemnicy
Zmartwychwstania, aby mogła się coraz głębiej zakorzenić w uczniach pewność obecności chwalebnego Mistrza, ogarniającego ich światłem wierności Ojca. To, co się wydarzyło w nocy, rozciąga się w czasie.
Gest zapalenia paschału, szczególnie uroczyście wykonywany w Wigilię Paschalną i w
ciągu okresu wielkanocnego, jest wyrazem nadziei obecnej w sercu każdego człowieka,
który nie chce być zwyciężony przez nadciągające ciemności, lecz pragnie żyć i kroczyć
po drogach świata. Człowiek nie jest stworzony dla śmierci, lecz dla życia, jego dusza
musi więc obudzić się z wszelkiej ospałości, o czym przypomina Apostoł: "Zbudź się, o
śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus" (Ef 5,14).

